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 תש"ף   ז' ניסןי רביע  יום התקיימהש   ZOOMבאמצעות אפליקציית  - ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
 (2020 באפריל  01) 
 

                                                                                        משתתפים:
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

                                                         גזברית העירייה  -  רוזה עללאל
                                                                  יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד

 כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   
 ה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימנ והסכמת כלל חברי הועדה                    

 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOMאפליקציית באמצעות                       
 
 

 הנדון :
 

 4/2019משותף לאספקת ריהוט וציוד רה/מכרז מסגרת  -  2020/43הצעה מס'  .1

לאספקת ריהוט וציוד  משכ"ל במסגרת מכרז מסגרת משותף  במסגרת מכרזים משותפים יצאנו להתמחרות באמצעות 
 לשני הפרקים : 4/2019רה/

 

 ריהוט מוסדי  -  1פרק  .א
 4/2019על מנת לקבל הצעת מחיר מזכייני מכרז רה/ לשם אספקת ריהוט וציוד, אגף הנדסה פנה למשכ"ל

 . , ארגמן מתכת בע"מ , רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ , גן גנית ד מירז תעשיות בע"מ .א :כדלקמן

 להלן טבלת השוואות מחיר :             
 

 שם הספק                  

 95%טבלה א' 

 כ בש"ח"סה

כולל מע"מ כולל  

 עמלה

 5%טבלה ב' 

 כ בש"חסה"

כולל מע"מ כולל  

 עמלה

סה"כ תחשיב 

  100%משוקלל 

 ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ ועמלה

 144,314.84 11,533.22 132,781.62 א.ד. מירז תעשיות בע"מ 

 161,590.60 12,109.88 149,480.72 ארגמן מתכת ב"מ

ריהוט עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן 

 180,305.29 12,830.71 167,475.57 בע"מ

 188,525.83 13,407.37 175,118.46 גן גנית בע"מ

 
  .ד מירז תעשיות בע"מ א. של מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזול ה ביותר  

 חברת א.ד מירז' ברב הפריטים נמוך יותר בהשוואה למציעים.              
 . 5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  300,000ת לא יעלה על סכום ההתקשרו

 

 

 משרדיריהוט  -  2פרק  .ב
 4/2019לשם אספקת ריהוט וציוד, אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעת מחיר מזכייני מכרז רה/

ע"מ , , טופ ליין יבוא ושיווק רהיטים בגיל ה. פרוייקטים רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ,:  כדלקמן
 ארגמן מתכת בע"מ ., רהיטי הכח, א"ד מירז תעשיות בע"מ
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 להלן טבלת השוואות מחיר :                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ע"מברהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן של  מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר                
                        ברוב הפריטים נמוכה יותר בהשוואה למציעים.   , איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מרהיטי עמק הצעת חברת 

 
 .5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  350,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 
 רכש משיבה  שיש לעירייה ניסיון    עם החברות הזוכות ? מנהלת מח'האם לעירייה יש ניסיון   -לשאלת הועדה         

 ה ניסיון אין לעיריי רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מקודם וטוב עם חברת  א.ד מירז'  ועם חברת                       

 קודם.                       

                          
  .רייהגזברית העי ע"י הזמנות חתומות ומאושרות  , ע"פ תב"ר שיפוצי קיץ , מוסדות ציבור  - י תקציב מקור                     

  
 (1)נספח מס'  

 

 יצוע החלפת פנסי לד ביהודה שטיין ומבצע יהונתן כחלק מהתייעלות אנרגטיתב -  34/2020הצעה מס'  .2

אגף הנדסה הכין , ברחוב רחוב יהודה שטיין ומבצע יהונתן מהתייעלות אנרגטית תאורת לד כחלקלשם החלפת הפנסים ל

קבלן המסגרת של העירייה בתחום התאורה, עלות העבודה הינה  ,ואחזקה בע"מ א.א.כ.י שרותי חשמללחברת  כתב כמויות

 כולל מע"מ.₪  284,196.28ע"ס 

 להלן פירוט עלות העבודה : 

 סה"כ מחיר  כמות תיאור הפריט

התקנה וחיבור מכני וחשמלי של גוף 
 תאורה

                                   108              300         32,400  

  243,000        2,250           108                                    גוף תאורת רחוב בטכנולוגית

  275,400       סה"כ  

  5,508          2%הנחת חוזה   

סה"כ לאחר הנחת   
 חוזה

      269,892  

  26,989        10%הנחת היקף   

  242,903       סה"כ לפני מע"מ  

  284,196       סה"כ כולל מע"מ  

 
 

 שם הספק
 95%טבלה א' 

סה"כ בש"ח כולל 

 מע"מ כולל עמלה

 5%טבלה ב' 

 סה"כ בש"ח 

כולל מע"מ כולל 

 עמלה

סה"כ תחשיב 

 100%משוקלל 

 ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ ועמלה

ריהוט עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן  

 178098.38 31532.2 146566.18 בע"מ

 179579.84 31886.5 147693.34 גיל ה. פרוייקטים 

 186363.52 31177.92 155185.61 טופ ליין ייבוא ושיווק רהיטים בע,מ  

 191407.28 28343.56 163063.72 ( בע"מ 1991רהיטי הכח ) 

 219,759.76 33,657.98 186,101.78 א.ד. מירז תעשיות בע"מ  

 226,988.73 33,667.98 193,330.75 ע"מ ארגמן מתכת ב 
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ה משיב כי מדוע לא הוכן מכרז לנושא ונעשתה פנייה לקבלן המסגרת בעבודה יזומה? כלכלן אגף הנדס -לשאלת הועדה 

 מדובר בקול קרא אשר תחום בזמן ובנוסף הקבלן יתחזק את הפנסים באופן שוטף. 

 

 פנסים, הפנסים מתאימים לתאורת רחובות.  108** מדובר ברחובות ארוכים ולכן צריך 

כולל ₪  284,196.28ע"ס  א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את עלות העבודה עבור 

 מע"מ.

  2789 -מקור תקציבי

 (2נספח מס' )

 

 הוד מנורא-בודות גינון והתקנת מעקות בטיחות בכיכר שושנה דמאריע -  35/2020הצעה מס'  .3

גף הנדסה פנה לקבלן אהוד מנור, א-לשם ביצוע עבודות להשלמת הגינון והתקנה של מעקות בטיחות בכיכר שושנה דמארי

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ, כמי שביצעה את עבודות הפיתוח והסלילה של הכיכר.חברת המסגרת של העירייה, 

 כולל מע"מ.₪  186,172  -עלות העבודות 

 

  להלן פירוט העבודות :

 סה"כ שם הפרק פרק

  6,720          עבודות עפר 1

  7,800          עבודות בטון יצוק באתר 2

  5,913          מתקני חשמל 8

  61,600        עבודות אבן 14

  8,124          פיתוח נופי 40

  52,270        גינון והשקיה 41

  39,000        גידור 44

  5,760          ורחבותסלילת כבישים  51

  3,600          מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60

  190,787       סה"כ לבסיס 

  40,065        21%הנחה  

  150,721       לאחר הנחת חוזה 

  8,400          בטיחות בעבודות בנייה 97

  159,121       סה"כ לפני מע"מ 

  27,051        17%מע"מ  

  186,172       סה"כ כולל מע"מ 

 
 

 כולל מע"מ.₪  186,172חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם 
 

  2768 -מקור תקציבי
 

 (3נספח מס' )

 

 

 

 

 ביצוע חניות ברחוב ההגנה  -  36/2020הצעה מס'  .4
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באמצעות משכ"ל בחוזה  חברת יצאר בע"מאישרה התקשרות עם  13.2.2020מיום  5/2020-15 מס'  מכרזים משותפיםועדת 

 מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 5מסגרת ע"ס 

 

 :  פירוט עלות העבודותלהלן 

 סה"כ שם הפרק פרק

  56,842        פיתוח נופי 40

  5,880          עבודות גינון והשקייה 41

  129,290       עבודות סלילה 51

  2,100          עבודות רג'י 60

  34,100        תשלומים והקצבים שונים 61

  194,112       סכום לחישוב הנחה/תוספת  

  14,752        7.6% -הנחה כללית  

  179,359       לאחר הנחה כללית  

  17,936        10%בצ"מ   

  34,100        ועוד סכום ללא הנחה  

  231,395       סה"כ לפני מע"מ ועמלת משכ"ל  

  39,337        17%מע"מ   

  270,732       סה"כ כולל מע"מ  

  18,951        7%עמלת משכ"ל   

  289,684       סה"כ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  
 

 חניות נכים.  2מפרצי אוטובוסים,  2חניות,  22  - סה"כ 

₪  289,683.68 ע"ס בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  ריצאחברת לאשר ההתקשרות עם במסגרת חוזה זה, אגף הנדסה מבקש 
 ההגנה.  ברחובעבור ביצוע חניות ,  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 
  2784 -תקציבי מקור 

 (4נספח מס' )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מלצות הועדה :ה
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 4/2019משותף לאספקת ריהוט וציוד רה/מכרז מסגרת  -  2020/43הצעה מס'  .1

הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני רש העיר לאשר  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ההתקשרות כדלקמן : 

  .ד מירז תעשיות בע"מ א.  -ריהוט מוסדי 

 . 5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  300,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 .רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ - משרדיריהוט 

 . 5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  350,000סכום ההתקשרות לא יעלה על  

 

 יצוע החלפת פנסי לד ביהודה שטיין ומבצע יהונתן כחלק מהתייעלות אנרגטיתב -  2020/35הצעה מס'  .2

 לאשר ההתקשרות עם לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  284,196.28ע"ס  א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת  - קבלן המסגרת של העירייה

              
 הוד מנורא-בודות גינון והתקנת מעקות בטיחות בכיכר שושנה דמאריע -  2020/63הצעה מס'  .3

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  186,172חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  חברת לקטיבי - קבלן המסגרת של העירייה

 

 ביצוע חניות ברחוב ההגנה  -  2020/37הצעה מס'  .4

חברת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 ברחובעבור ביצוע חניות ,  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  289,683.68 ע"ס בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  ריצא

 ההגנה. 

 

 

 ונן עזריה ר                                                         רוזה עללאל                              
  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייה                                        
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 :החלטות ראש העיר
 

 4/2019מכרז מסגרת משותף לאספקת ריהוט וציוד רה/ -  2020/43הצעה מס'  .1

 ההתקשרות כדלקמן : מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  .ד מירז תעשיות בע"מ א.  -ריהוט מוסדי 

 . 5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  300,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 .רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ - משרדיריהוט 

 . 5%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל₪  350,000סכום ההתקשרות לא יעלה על  

 

 יצוע החלפת פנסי לד ביהודה שטיין ומבצע יהונתן כחלק מהתייעלות אנרגטיתב -  2020/35הצעה מס'  .2

 ה בע"מא.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקחברת  - קבלן המסגרת של העירייהההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  284,196.28ע"ס 

              
 הוד מנורא-בודות גינון והתקנת מעקות בטיחות בכיכר שושנה דמאריע -  2020/63הצעה מס'  .3

 186,172חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  חברת לקטיבי - קבלן המסגרת של העירייהמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪ 

 

 ביצוע חניות ברחוב ההגנה  -  2020/37הצעה מס'  .4

כולל מע"מ ₪  289,683.68 ע"ס בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  ריצאחברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ההגנה.  ברחובעבור ביצוע חניות ,  7%בשיעור  ועמלת משכ"ל

 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


